
Na kole napříč ČR 

2. až 8. 7. 2016 (6 nocí, sobota až pátek) 

 



Ubytování v Suchých Lazcích (2. července, 4. až 8. července): 
 

Lokalizace ubytování je k dispozici tady nebo zde. 

 

Ve směru jízdy od Opavy musíte přejet přes celou obec Suché Lazce až k přehradě Sedlinka, kde u restaurace Heja 

odbočíte doleva a projedete přes jeden soukromý pozemek s vraty (budou otevřeny) pořád rovně až k naší chatě. 

Při případném bloudění se ptejte, kde je chata pana Valíka. 

 

Vybavení chaty je skromné. V přízemí je kuchyňka s posezením, kde najdete malou lednici, dvou plotýnkový elektrický 

vařič, varnou konvici, nádobí, atd. Dále se v přízemí chaty nachází WC a sprchový kout. V podkroví jsou dvě ložnice 

pro 3 a 4 osoby. 

 

Kola asi budeme muset nechat před chatou a přes noc je k sobě zamknout. Parkování na zahradě s možností táboráku.  

 

Restaurace Heja je od chaty vzdálena cca 150 metrů, otevřeno má do 23:00 hodin. Obchod s potravinami je v centru 

obce. 

 

Cena chaty je 600 Kč na noc, takže to vychází přesně 100 Kč na osobu a noc. 

 

 

 

 

https://mapy.cz/s/IOE0
https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=17.9907333&y=49.8946861&z=19&base=ophoto&ut=UBYTOV%C3%81N%C3%8D%20-%20Such%C3%A9%20Lazce&uc=9pIGCxWsFz&ud=49%C2%B053%2741.103%22N%2C%2017%C2%B059%2726.891%22E


Ubytování v Jablunkově (3. července): 
 

Poštovní adresa: turistická ubytovna Gorol, Jablunkov č. p. 908; Mobil: 733 595 852. 

 

Pokoje číslo 4 a 5 v 1. patře: dvoulůžkový (Zdeněk Rydygr, Václav Mikulecký) a čtyřlůžkový (Marek Spurný, Petr Dostál, 

Jindřich Louda, Vítězslav Steuer). 

 

Sociální zařízení: celkem 3 společné koupelny zvlášť pro muže a ženy se sprchovými kouty, WC a umyvadly. 

 

Společenská místnost: slouží zároveň i jako jídelna, kde jsou také k dispozici společenské hry a televize. Lze odtud 

vystoupit na terasu s posezením. 

 

Kuchyně: společná pro všechny pokoje. Je vybavena lednicí s mrazákem, elektrickým sporákem s elektrickou troubou, 

myčkou nádobí, mikrovlnnou troubou, elektrickou varnou konvicí, nádobím, apod. 

 
Možnosti nákupu potravin: malý obchod je cca 500 metrů od ubytovny. Albert, Penny, Tesco a další větší prodejny 
potravin se nacházejí cca 1,4 km od ubytovny v centru města. 
 
Parkování a úschova kol: parkování je zajištěno před ubytovnou ZDARMA, úschova kol uvnitř objektu samozřejmostí. 
 
Cena za ubytování: 356 Kč / osoba / noc. 
 
Na večeři: do nádherné dřevěné stavby plné lokálních specialit cca 200 metrů od ubytovny: hotelameryka.cz. 

http://www.hotelameryka.cz/


   

   



Jízdní řád (3. července ze Štítiny do Frýdku-Místku, 4. července z Návsí do Štítiny): 
 

8:50 Datum Odkud/Přestup/Kam Příj. Odj. Pozn.         Spoje 

 3. 7. Štítina  8:49 8:50         Os 3409 1.2.   

    Ostrava-Kunčice  9:34 10:06         Os 3130  

    Frýdek-Místek  10:26      

 

13:11 Datum Odkud/Přestup/Kam  Příj. Odj. Pozn.     Spoje 

 4. 7. Návsí (Nawsie)  13:10 13:11     Os 2938 1.2.   

    Český Těšín (Czeski Cieszyn)  13:35 13:43     Os 3422 1.2.   

    Štítina  15:05      

 

14:11 

 

Datum 

 

Odkud/Přestup/Kam 

 

    Příj. 

 

 Odj. 

 

   Pozn. 
  

 

Spoje 

 4. 7. Návsí (Nawsie)  

   

14:10 

  

14:11 
  Os 2940 1.2.   

    Český Těšín (Czeski Cieszyn)  14:35 14:45    

 

 Os 3424 1.2.   

    Štítina  16:05      

 

http://www.cd.cz/cd-online/staniceinfo.php?nazev=34854
http://jizdnirady.idnes.cz/draha/?p=wiFxilSsoXCh.cXTc7fhXRdkECyUb95VcCjeXdECqI:FIVv3yWJ.F2FqKZwycUMjQCKB2akxRmIYbakcOTpVrFZFr65:wBdt8iSM9VTqx9DC023gMxoRuyrHtsQ1PpX3kWDfD93o7s4a5HZMtFg7WKJYWmXPTzks
http://www.cd.cz/cd-online/staniceinfo.php?nazev=34414
http://jizdnirady.idnes.cz/draha/?p=zoEsiBAOgx5lmX9LwTTk4QVYjOcV0fBIH73MX58nJDNuc8tJXHhXZdBMgoEL9O9D1je5CNP3PbVTNmxnWiGkvCY3T:bnEHZYA8LhJoFLut9m5R4F2yWhtCwLXS9KkNtpaDtDFNn7WwZ3gojDls1qRMVqVjZQ6eME1oNQKvvYpJ0-
http://www.cd.cz/cd-online/staniceinfo.php?nazev=33344
http://www.cd.cz/cd-online/staniceinfo.php?nazev=33624
http://jizdnirady.idnes.cz/draha/?p=sp9XZt7nd..R6HufateY21:r.tgU07uE9LOdLhApApbutmPqOTiID1dYWbzQV8PgIZRbmZD6:ye47CkkoXq6VB914mVjLSak9..CisSxj:YiclNei.8QJGiU4upSO4xMLET5MIJfAfY23g1WKDUVSVeOyLNWkD5keeSSUdAqYxU-
http://www.cd.cz/cd-online/staniceinfo.php?nazev=33234
http://jizdnirady.idnes.cz/draha/?p=SRl3HVm6IVpcPJdBi8UGzG2hqUc9bAcIxGRa2tUPiIk:jV:I1JAVoUY:aBw:SWCZ3kCB:kN4BraVY8GLr2em0RdR8k1b5ZKMFs8S.i6KaLRIxR1xDSt6yYA58jyBoTIG2PvcEjurMuanXLxkNObvnTji16LYSz9r
http://www.cd.cz/cd-online/staniceinfo.php?nazev=34854
http://www.cd.cz/cd-online/staniceinfo.php?nazev=33624
http://jizdnirady.idnes.cz/draha/?p=jzOtNyIyo1bQLMiaQhH29JcHPxbs.v5i6Rwc5FIn6yAH34cDQBK2pOzC9.t9ajg5JnfuOluB142IAkqRKJNPDoQwDnRIwacIU5AdzzgxO4O0b:kUfGqzCLDd.tRKZhMzez69GPb4TGxZq4F3t19OHskjZgMDE0qQR3Z5STh2EqE-
http://www.cd.cz/cd-online/staniceinfo.php?nazev=33234
http://jizdnirady.idnes.cz/draha/?p=xdgjCQ4MMAtR1ZkWfRQpK2IuyhfNeDXE62wj1SdAX9AN8Blf9xR3satPfUef6DbBcizihJZ5b7rz9Xmqondu3d3BLr3NrLoHAGGtY8nfazORBm1zacfkLV0mqS.FN0lMx97x4k7oRbnICWkD4uTBcLCt:2sO9cXl
http://www.cd.cz/cd-online/staniceinfo.php?nazev=34854


Cykloturistické etapy: 
Z Frýdku-Místku do Jablunkova: 

Kliknutím sem nebo zde zobrazíte mapu a výškový profil. 

 

 

https://mapy.cz/s/HW8w
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=18.5760347&y=49.6471497&z=11&rc=9qKPRxVf4melH5uR9qXJJxVWu1jKkeCUjMn56H9qqrwjoA9qyFvjzohcb5i49rQksxV4ZBhSH3C2hmSbdUhlvdlT&rs=stre&rs=addr&rs=addr&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=addr&rs=addr&rs=addr&ri=86773&ri=10908877&ri=10399301&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=10912273&ri=10925749&ri=10925954&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A1%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A1%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A1%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A1%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A1%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A1%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A1%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A1%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A1%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A1%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A1%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A1%2C%22tt%22%3A2%7D&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=


Na nejvýchodnější místo v ČR: 
Kliknutím sem nebo zde zobrazíte mapu a výškový profil. 

  

https://mapy.cz/s/HVRX
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=18.8060181&y=49.5726226&z=13&rc=9rUatxUzr19rhJtazg9rSK-xVFM1&rs=addr&rs=coor&rs=addr&ri=10926568&ri=&ri=12729100&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A1%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A1%2C%22tt%22%3A2%7D&mrp=%7B%22c%22%3A12%2C%22a%22%3A1%2C%22tt%22%3A2%7D&rt=&rt=&rt=

